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FARNÍ OHLÁŠKY 

22. – 29. listopadu 2020 

Dnes slavíme Slavnost Krista Krále, která uzavírá liturgický rok. V úterý je 

památka svatého Ondřeje Dung-Laca a druhů, mučedníků; ve středu památka 

svaté Kateřiny, panny a mučednice. Příští neděle je první adventní.  

Dnes o Slavnosti Krista Krále bude od 13.00 do 16.00 h otevřen farní kostel 

a vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci a modlitbě. V tom 

samém čase bude možné přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ, a to v sakristii 

farního kostela (nikoliv na farním dvoře, jak bylo původně avizováno). Vstup 

do sakristie bude možný pouze vnějším vchodem od Vratislavova náměstí. 

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ se bude podávat dnes (22. 11. 2020) a to od 17.00 do 

18.30 h. Vstupujte vchodem pod věží a po přijetí eucharistie vycházejte 

vchodem do Vratislavova náměstí. Během adorace i podávání svatého 

přijímání dodržujte prosím bezpečnostní opatření (dezinfekce, rozestupy) a 

nezdržujte se ve skupinkách.  

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 je povoleno, aby se od 

pondělí 23. listopadu mší svatých (ale také svateb a pohřbů) účastnilo 20 

osob. Přednost bude mít zadavatel úmyslu mše svaté a jím pozvaný okruh 

věřících. Po naplnění limitu bude kostel uzavřen a k soukromé modlitbě 

otevřen teprve po skončení mše svaté. V platnosti zůstává zákaz zpěvu pro víc 

než 5 osob. Prosíme vás o pochopení a respektování těchto omezení. Mše 

svaté budou od pondělí opět slaveny v obvyklých časech (včetně neděle). 

Nedělní mše svatá v 9.00 h bude i nadále přenášena online. 

Ti, kdo se z kapacitních důvodů nebudou moci zúčastnit nedělních mší 

svatých v kostele, budou mít až do odvolání možnost přistoupit o nědělích ke 

svatému přijímání v čase 11.20 – 12.30 h.  

I nadále se spojujme v modlitbě růžence za ukončení pandemie (každý den 

ve 20.00 h) a snažme se šířit kolem sebe radost, pokoj a dobrou náladu. 
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